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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri, baik itu 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sugiono 

(2013:11) dan menggunakan pendekatan kualitatif.Jadi, penelitian ini berusaha 

menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penellitian ini adalah di UPT Dinas Pendapatan Daerah (UPT 

Dipenda) terletak di Jalan Desaharapan  Kecamatan Mandau Kota Duri 

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dinas Pedapatan Daerah merupakan unsur 

pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bupati Bengkalis melalui 

Skretaris Daerah yang tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten 

Pemerintah. Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan 

selesai. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

 Dalam penyelesaian penelitian ini diperlukan berbagai data yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian 

terdahulu. 
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a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari observasi dan 

wawancara langsung di lapangan. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teori laporan-laporan, buku-

buku dan pendapat para ahli tentang perpajakn,dan pendapatan daerah. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena 

data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang 

diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Prosedur pengumpulan data secara umum 

dalam suatu penelitian adalah : 

a. Wawancara 

Peneliti dalam hal ini melakukan Tanya jawab lagsung kepada kepala 

koordinator yang bertangung jawab dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung 

Walet. Wawancara dilakukan oelh peneliti bersifat tidak terstruktur, dimana 

wawancara bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dapat 

diubah pada saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan peneliti mengenai 

hal-hal yang ingin dan perlu diketahui peneliti guna melengkapi data-data 

yang dibutuhkan 

b. Observsi 

Kegiatan pengumpulan data yang diperlukan melalui pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian dilapangan sehubungan dengan system 

pembayaran pajak walet yang dilakukan oleh pengusaha walet kepada 

pemerintah melalui UPT Dipenda Kecamtan Mandau. 
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c. Dokumentasi 

Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan cara meminta 

dokumen yang berisi data-data yang penuluis butuhkan, dari kantor UPT 

Dinas Pendapatan Daerah yaitu data-data yang mendukung didalam 

penelitian. 

 

3.5 Informan Penelitian  

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang peneitian (Moloeng, 

2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan 

yang akan diteliti. Informan penelitian nya adalah pegawai staff bidang yang 

bertanggung jawab dibidang Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,  dan sebagai informan pendukungnya 

pengusaha sarang burung walet yang berada di Kecamatan Mandau. Adapun Key  

informan dalam penelitian ini adalah Kepala UPT Dinas Pendapatan Daerah di 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Kepala Sub bagian TU UPT Dinas 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Begkalis. Seperti yang 

terdapat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok 

Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Mandau 

No Nama  Jabatan  Jumlah 

1. 

 

Usman Kepala UPT Dinas Pendapatan 

Daerah di Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis 

1 Orang 
 

2. 

 

Wan Anismah Kepala Sub bagian TU UPT 

Dinas Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kabupaten 

Begkalis 

1 Orang 
 
 

3. Syafrizal Staff Koordinator Bidang 

Pemungutan Pajak Sarang 

Burung Walet 

1 Orang 
 
 
 

4.  Penangkaran Sarangg 

Burung Walet Koko Jaya 

(Akian) 

Wajib Pajak Pengusaha Sarang 

Burung Walet 

1 Orang 
 

5.  Penangkaran Sarang 

Burung Walet Riko 

Wajib Pajak Pengusaha Sarang 

Burung Walet 

1 Orang 
 
 

6. Penangkaran Sarang 

Burung 

Walet Wati (Atai) 

Wajib Pajak Pengusaha Sarang 

Burung Walet 

1 Orang 

 

7. Penangkaran Sarang 

Burung Walet Lily   

Wajib Pajak Pengusaha Sarang 

Burung Walet 

1 Orang 

 

8. Penangkaran Sarang 

Burung Walet Cie Hian  

(Acu) 

Wajib Pajak Pengusaha Sarang 

Burung Walet 

1 Orang 

 

Sumber: Hasil Olahan Data 2018 

 

3.6 Metode Analisa Data  

Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Pokok Pemungutan Pajak Sarang 

Burung Walet di Kecamatan Mandau, penulis menggunakan metode analisis 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha 

memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya 

akan disajikan dalam bentuk uraian narasi dan tabel, serta memberikan 

interprestasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. 
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 Menurut Miles dan Huberman, dalam (Silalahi 2010:339) terdapat tiga 

teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung 

bahkan sebelum data bener-bener terkumpul. 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif.Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

mennggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil.Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisa data 

kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga member kemungkinan akan adanya penrikan 

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk 

catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif.Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan. 

 

 

 

 


